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ШЛЯХИ РОЗВИТКУ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ У  
СІЛЬСЬКИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

В Україні, як в усіх демократичних державах, кожен громадянин має 
право на участь у самоврядуванні всіх рівнів. Самоврядування – це 
відповідальний процес, в якому беруть участь громадяни, які добре 
розуміють, що від їхніх рішень залежить доля держави. Основи цих якостей  
мусить виробити молоде покоління в навчальному закладі. Саме через участь 
в учнівському самоврядуванні діти проходять “школу демократії”, 
виховують у собі високі моральні якості.  

Самоврядуванню як суспільній функції самоорганізуючої системи 
притаманні: 

· вільний характер виникнення організації і управління нею; 
· співпадання суб’єкта цілі з суб’єктом дії по її реалізації; 
· мобільний і варіативний характер його структури і функцій, діяльності 

і складу керуючих осіб; 
· спонтанне висування лідерів, визнання статусу неформального 

лідерства як вирішального в управлінському процесі; 
· делегування владних функцій за принципом “знизу – вгору” і навпаки; 
· добровільне прийняття групою складених принципів. 
Самоврядування визначається тією особливістю, що структурно 

збігається з самовихованням, а тому стає об’ємним поняттям, об’єднує такі 
поняття, як самоорганізація, саморегуляція, самовиховання, самодіяльність. 

За предметним змістом діяльності учнівських колективів 
самоврядування ділиться на самоврядування у сфері навчання, трудової 
діяльності і суспільної праці, організації порядку і дисципліни, громадсько-
суспільної діяльності, побуту, вільного часу, фізкультури і спорту, художньої 
діяльності тощо. Самоврядування може розвиватися на рівні класу, школи, 
регіону. За способом виявлення воно може бути безпосереднім (загальні 
збори чи саморегуляція неформальних груп і об’єднань), представницьким 
(діяльність виборчих органів і осіб ). В залежності від суспільної значущості 
самоврядування може виступати : 

·як спосіб задоволення групового егоїзму, одноосібної зацікавленості;  
·реалізації самобутніх інтересів групи, протиставлення 

загальноприйнятим стандартам;  
·самоорганізації на основі пріоритету громадських інтересів. 
Однією з відмінних рис самоврядування є його поліморфність, 

багатогранність і своєрідність форм вияву і структурних утворень. 
Неможливо не врахувати і протилежну тенденцію - стандартизацію 
самоврядних структур, що виявляється у спробі надати будь-якій ініціативі 
нормативного характеру. Боротьба творчої ініціативи самоврядування, що 
зароджується, з бюрократичними спробами підведення під загальний 



стандарт системи учнівського самоврядування, його нових форм стала одним 
із показників складного процесу демократизації шкільної освіти. У ході 
процесу з’являються спроби відібрати краще з тих ініціатив, які 
реалізуються, надати йому нормативного характеру, але не централізовано-
директивним шляхом, а шляхом закономірної пристосованості і вільного 
вибору. 

У становленні організаційної структури учнівського самоврядування 
спостерігається, з одного боку, її мобільність і варіативність, а з іншого – 
визначена і необхідна стандартність, зумовлена відомою спільністю і 
стійкістю внутрішніх зв’язків у системі і процесі навчально-виховної 
діяльності. Все вищезазначене дозволяє виділити найбільш характерні 
особливості і елементи структури самоврядних колективів і об’єднань учнів. 

До структури учнівського самоврядування входять: організації, органи, 
особисте управління (лідерство), тимчасові (ситуативні) управлінські 
структури. Організаційні структури самоврядування створюються по-
різному. Це може бути: 

·поновлення органів, які склалися раніше, але фактично не діяли; 
·розвиток нових організаційних структур, відмінних від існуючих; 
·створення нових структур шляхом експериментального пошуку з 

ініціативи окремих осіб чи групи учнів. 
Основними функціями учнівського самоврядування є: 
·соціалізуюча; 
·допоміжна організаційно-практична; 
·функція компенсації; 
·інноваційна функція. 
Самоврядування розглядається нами як спосіб організації життя 

колективу, що передбачає активну участь дітей у прийнятті і виконанні 
рішень для досягнення суспільно значимих цілей на основі взаємодії з 
педагогами. Це методика залучення учнів до організації спільної діяльності. 

До пріоритетних напрямків діяльності органів самоврядування слід 
віднести: 

·навчальну роботу (участь у конкурсах, змаганнях, іграх, тижнях наук 
тощо); 

·виховну роботу (це, зокрема, нетрадиційні форми проведення спільних 
справ, дозвілля, спортивно-туристичні і пошуково-краєзнавчі заходи – 
збирання оповідань, казок, оформлення альбому, вивчення традицій та історії 
своєї сім’ї, правове виховання тощо); 

·інформаційно-методичну роботу, до якої входить і участь у районних, 
міських зльотах шкільних об’єднань. 

Цінність учнівського самоврядування полягає в тому, що учні глибоко 
проникають у сутність своїх прав та обов’язків. Відповідальні справи 
керівництва життям школи доручають частині активу, а поступово – всьому 
учнівському колективу. 



Триває колективний пошук оптимальної структури учнівського 
самоврядування, його органів з урахуванням специфіки школи. Органи 
учнівського самоврядування відрізняються за формами (і досі не вирішено, 
яку доцільно взяти за основу): “парламентська”, “президентська”, “країна 
незалежних міст”. Кожна школа визначає органи самоврядування. 
Неможливо звести їх до єдиної для всіх структури, та в цьому немає потреби. 
З перших кроків роботи по створенню органів самоврядування основні ідеї 
повинні бути за учнями. Обов’язковою умовою є те, що органи 
самоврядування мають реальні права, а не лише обов’язки. 

Рада самоврядування об’єднує учнівський комітет і комісії. Кожна 
комісія керує штабами і малими радами з різних напрямків діяльності, які 
очолюють лідери класів. Крім постійних органів, створюються тимчасові для 
проведення конкретної справи: наприклад, підготовки святкування Нового 
року, Різдва Христового, Великодня, Дня святої Трійці, Міжнародного 
жіночого дня, Дня Перемоги, Дня Конституції, Дня Незалежності і т.п. 

Визначальними умовами результативності учнівського самоврядування є 
чіткість і конкретність планування, координація діяльності різних 
підрозділів. 

Серед педагогів існує думка, що розвинуте учнівське самоврядування – 
це насамперед впровадження  нових органів і відповідальних посад. Однак, 
не отримуючи допомоги від вчителів, такі органи існують формально і 
дискредитують саму ідею самоврядування. 

Система самоврядування може приймати будь-які форми у тому чи 
іншому конкретному навчальному закладі, але вона повинна функціонувати 
так, щоб кожний учень розвивався та ставав соціально успішною 
особистістю. Без реалізації фундаментальних принципів демократичності 
самоврядування перетворюється в ту чи іншу форму авторитарності. 
Виховний ефект самоврядування залежить не стільки від його форм, скільки 
від демократизації шкільного життя.  

Висловлюються критичні зауваження щодо того, ніби колектив обмежує 
свободу особистості, перешкоджає розвитку її індивідуальності. Проте в 
добре організованому колективі з налагодженою системою самоврядування 
забезпечується свобода і захист кожного його члена. Колектив, який об’єднує 
учнів з різними здібностями, але націлених на активну діяльність і творчість, 
створює у школі насичену духовну й емоційну атмосферу. Наявність у 
колективі розвиненої системи самоврядування робить його дієвим 
педагогічним засобом виховання, перешкоджає появі окремих угруповань 
негативного спрямування, завдяки чому поліпшується морально-
психологічний клімат у класах, стиль стосунків у них, самопочуття дітей , 
їхня соціальна захищеність. 

Для розвитку учнівського колективу характерна специфічна система 
методів, яка включає: 

·вміле застосування вимог до учнів; 
·організацію учнівського самоврядування і надання йому допомоги в 

роботі. 



Діяльність колективу залежить від надійної роботи окремих його 
підрозділів. Структура цих підрозділів включає в себе: 

·єдиний загальношкільний колектив; 
·первинні колективи класів; 
·предметні гуртки, спортивні секції, клуби, творчі об’єднання учнів; 
·тимчасові учнівські органи, ради справ, створені для виконання того чи 

іншого виду діяльності.  
Колектив як засіб виховання лише тоді виконує свою роль, коли дитина 

почуває себе в ньому захищеною і авторитетною. Якщо вона не вписується в 
систему стосунків певного колективу і змушена в ньому знаходитися, то 
колектив стає перешкодою для її розвитку. Необхідно знайти оптимальне 
співвідношення між педагогічним керівництвом учнівським колективом і 
його саморегуляцією. Механізмом саморегуляції учнівським колективом і 
може виступати самоврядування. 

Самоврядування буде дієвим, якщо воно виходить із розуміння 
необхідності особистісної активності школяра, під якою розуміється 
зайнятість, що виключає стан, коли дитина не знає, куди себе подіти.  

Учні одночасно бувають ініціаторами тих чи інших справ, 
організаторами спільної діяльності, виконавцями визначених завдань. Таке 
становище створює сприятливі умови для включення учнів в систему 
реальних моральних стосунків відповідальної залежності. Ці стосунки - 
результат педагогічно цілеспрямованої організації діяльності учнів. 
Виконуючи функцію підпорядкування, учень виробляє звичку до 
організованих дій, готовність виконувати отриману частину спільної справи, 
вчиться співпрацювати з товаришами. Реалізуючи функцію керівництва, 
учень вчиться залучати всіх учасників роботи до планування, розподілу 
обов’язків між товаришами, передбачати необхідність перебудови організації 
суспільної діяльності, результати роботи, давати їй оцінку, не лише 
враховуючи колективні результати, але і характер стосунків у процесі 
роботи. Своєрідність цих стосунків полягає в тому, що, виступаючи в ролі і 
виконавців, і організаторів діяльності, вихованці опиняються перед 
необхідністю виявити взаємну відповідальність, допомогу, вимогливість. 
Маючи бажання ствердитися в колективі ровесників, учень намагається 
виявити себе з кращого боку в системі стосунків відповідальної залежності. 

Реальне самоврядування – це самостійна організація школярами своєї 
діяльності, що включає в себе планування, усвідомлення мети, виконання, 
оцінку результатів діяльності. Якщо цих ознак немає, то учнівське 
самоврядування перетворюється на додаткову ланку стосунків  між учнями і 
педагогами. 

Механізми дії учнівського самоврядування полягають у: 
·наявності єдиної мети для керуючої і керованої підсистем; 
·співробітництві педагогічного і учнівського колективів; 
·наявності реальних повноважень органів учнівського самоврядування; 
·володінні організаційно-методичними принципами управління. 



Починати самоврядування необхідно зі створення команди ( знайти і 
зібрати зацікавлених учнів ), попрацювати з ними з метою створення групи, 
яка зможе діяти спільно, разом з ними створити проект самоврядування і 
почати його реалізувати в таких формах, які будуть прийняті школярами. 
Тому спочатку слід створити команду, а потім – органи самоврядування. 

Створення команди і організаторська робота – це лише фундамент; після 
нього важливо створити в команді особливу атмосферу, систему цінностей. 
Учні будуть сприймати самоврядування не як суспільний тягар, а як своє 
особисте життя. Команда повинна уміти впровадити свою ідею в життя, і не 
розбігтися в різні боки при перших труднощах. Учні ведуть роботу разом з 
педагогами. Для створення команди необхідний деякий час. 

Після створення команди, необхідно вибрати модель, що найкраще 
підходить для неї, тобто потрібний план створення самоврядування. З цією 
метою розробляється проект учнівського самоврядування. Це і буде другий 
етап роботи.  

Розробка проекту стає загальною справою команди. У ньому повинні 
бути відповіді на важливі питання: які проблеми тієї чи іншої школи може 
вирішити створення учнівського самоврядування і яке місце займає 
самоврядування у шкільному житті ? 

Третій етап роботи по створенню самоврядування складається з того, 
щоб заручитися підтримкою адміністрації, педагогів, учнів і батьків. 
Команда визначає, як знайти спільну мову з учнями, вчителями ( зокрема, 
для педагогів можна влаштувати захист проекту учнівського 
самоврядування). Якщо робота на цьому етапі проведена на високому рівні, 
то навколо команди створюється актив учнів, надається допомога і підтримка 
з боку педагогів і батьків. Тоді можливий перехід до четвертого етапу – 
нормативного закріплення учнівського самоврядування (повинні з’явитися 
шкільні документи, які визначають роль учнівського самоврядування, його 
структуру і повноваження). Зокрема, створюються і затверджуються 
положення про учнівське самоврядування, положення про шкільну раду чи 
раду лідерів (положення відображають не лише початковий проект, 
розроблений командою, але і ті поправки, які внесли до нього учасники 
шкільного життя  при обговорення). 

Наступний етап роботи – формування органів учнівського 
самоврядування (чи то будуть вибори, чи прийдуть активісти добровільно). 
Самоврядуванню необхідна досить чітка виборча система, адже головне 
завдіння виборів – навчити учнів вибирати усвідомлено. Школярі повинні 
навчитися голосувати за учнів, які здатні впоратися з роботою у системі 
самоврядування. Оскільки вибори – визначна подія в розвитку учнівського 
самоврядування, важливо, щоб це відчули учні.  

Для наочного ознайомлення з викладеним матеріалом можна скласти 
таблицю “Етапи створення учнівського самоврядування”. 

 



Назва етапів Короткий зміст 
 
1. Створення команди активістів 
 
 
 
 
 
2. Розробка проекту учнівського 
самоврядування 
 
 
 
 
 
3. Підтримка самоврядування 
адміністрацією, педагогами, 
учнями і батьками 
 
4. Нормативне закріплення 
учнівського самоврядування 
 
5. Формування органів  
учнівського самоврядування 
 
 

 
Створити команду –значить зібрати навколо себе зацікавлених 
людей і навчити їх працювати разом. Створення команди 
проходить у практичних справах. Роботу ведуть учні разом з 
педагогами. Команда має бути згуртованою, оскільки без неї не 
буде дієвого самоврядування. 
 
Визначення моделі самоврядування для певної школи, шляхів її 
впровадження. Розробка плану дій по створенню 
самоврядування, де мають бути відповіді на важливі питання: 
чим буде займатися самоврядування і які повноваження йому 
потрібні. Розробка плану дій по впровадженню самоврядування, 
де кожна дія розписана в часі. 
 
Мета роботи – заручитися підтримкою, а вона залежить від того, 
яку позицію займають активні учні. Створення активу учнів, 
групи надання підтримки і допомоги з боку педагогів та батьків.  
 
Затвердження шкільних документів, які визначають структуру і 
повноваження органів учнівського самоврядування. 
 
При створенні системи самоврядування, коли в неї приходить 
команда активістів, вибори не відбуваються, оскільки в такі 
органи входять добровільно. Самоврядуванню потрібна досить 
чітка система: вибори  чи набір добровільних активістів.  
Схема шкільних виборів: делегування, прямі вибори, непрямі 
вибори. 
 

 
Учні сільських шкіл з дитинства знаходяться під впливом системи 

суспільно зумовлених зв`язків і стосунків, ті чи інші ситуації, що виникають, 
стають предметом обговорення на селі, складається суспільна думка, яка 
впливає на розвиток особистості. У вихованні дітей сільської родини велике 
значення має “живучість” традицій народного виховання завдяки сімейним 
традиціям, культурі; здійснюється генетичний історико-культурний зв’язок 
поколінь. 

Учнівське самоврядування в ЗНЗ Львівської області  - не самоціль, а 
спосіб перетворення інертного учня на дбайливого господаря. Участь в 
учнівському самоврядуванні важлива для набуття соціального досвіду, 
оскільки допомагає виявити майбутніх лідерів і керівників У 
загальноосвітніх навчальних закладах області адміністративно-наказові 
форми керування замінено формами і методами демократичного управління. 
Більшість сільських шкіл області обрали традиційну структуру учнівського 
самоврядування. Для прикладу подаємо схему учнівського самоврядування у 
Сторопибабській основній школі Буського району. 

 
СТРУКТУРА  УЧНІВСЬКОГО  САМОВРЯДУВАННЯ 
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Ефективною діяльністю виявилося створення методичної ради учителів-
консультантів на чолі з директором школи. Педагоги-консультанти 
допомагають органам самоврядування підготувати обґрунтовану перспективу 
розвитку діяльності, консультують членів комісій, секторів із практичних 
питань. 

Самоврядування в сільських школах області переживає період 
народження різноманітних ідей, експериментів. Так, учнівське 
самоврядування в основній школі села Плав’є-Вадрусівка Сколівського 
району тієї ж області сформувалося у вигляді “козацької паланки”, в якій 
розроблено життєві закони: кодекс лицарської честі, лицарської звитяги, 
заповіді милосердя. Очолює шкільну козацьку паланку отаман. Учні 
початкових класів об’єднані в товариство козачат, а учні старших класів – у 
братства, де роль господарів класів виконують старші братчики. Створено 
гуртки паланки, представники яких є в кожному братстві: фольклористи, 
природолюби, добротворці, чистолюби, котигорошківці. Кожний гурт має 
свого радника з батьків або вчителів.  

У загальноосвітньому навчальному закладі села Журавного 
Жидачівського району старшокласники задумали створити власну шкільну 
“Державу” і назвали її “Школяндією”. Координуючим центром шкільної 
держави є учнівський парламент. Основні положення устрою життя 
Школяндії викладено у шкільній Конституції. Головою шкільної держави є 
президент парламенту, який обирається щорічно. Президентові 
підпорядковані такі секції: навчальна, шефська, спортивна, мистецька. 
Дієвою ланкою учнівського парламенту є прес-центр. Його видання 
“Парламентський вісник” відіграє значну роль у висвітленні 
найрізноманітніших подій шкільного життя. Таке самоврядування робить 
шкільне життя змістовним, творчим, цікавим. 

Співробітництво вчителів та учнів здійснювалося педагогічним 
колективом Усівської ЗНЗ І-ІІІ ступенів, якому довелося відмовитися від 
багатьох педагогічних стереотипів. Зрозуміло, що старі поняття взаємин 
учителів та учнів призводять до конфліктів. Очолює учнівське 
самоврядування президент школи. Йому підпорядковані міністри дев’яти 
міністерств. Членами міністерств є представники класних колективів. 
Учителі-консультанти допомагають в діяльності міністерств. Наприклад, 
міністерство навчання консультує заступник директора з навчально-
виховної роботи, міністерство дисципліни і порядку – директор школи, 
міністерство праці – вчитель трудового навчання, міністерство культури й 



відпочинку – заступник директора з виховної роботи, міністерство здоров’я 
та спорту – вчитель фізкультури, міністерство історії села і школи – 
вчитель історії. Всі міністерства працюють за відповідними напрямами. 
Спільно із заступником директора з виховної роботи, класними керівниками, 
вчителями-наставниками члени міністерств розробляють плани заходів на 
місяць. Шкільному самоврядуванню підпорядкована система самоврядування 
класів. Актив класу очолює староста, якого обирають учні. Стало традицією 
проводити день самоврядування, коли учні є відповідальними за весь 
навчально-виховний процес.  

У кінці навчального року проводяться  перевибори органів учнівського 
самоврядування. Передвиборча компанія розпочинається обговоренням 
кандидатур у класах. На пост майбутнього президента висунуто три 
кандидатури: О.Давидов (6-й клас), А.Григорян (7-й клас), О.Крюкова (8-й 
клас). У кожного кандидата була довірена особа, яка вела агітаційну роботу. 
Дирекцією було створено належні умови для проведення цієї компанії. 

Педагогічний колектив школи намагається працювати так, щоб 
ініціатива йшла від дітей, що дає певні результати. Без підтримки педагогами 
дитячої ініціативи важко забезпечити сприятливі умови для розвитку 
самоврядування у школі. Тому адміністрація Усівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
докладає багато зусиль для того, щоб стосунки між учителями та учнями 
будувалися на основі злагоди, взаємодовіри та взаєморозуміння. 

У практиці діяльності ЗНЗ склалася ситуація, коли кожна школа 
визначає органи самоврядування. Варіативність системи учнівського 
самоврядування дає вагомі результати. 

Отже, самоврядування захищає права дитини, дає можливість учням 
висловлювати власну думку, брати активну участь в житті як класу зокрема, 
так і школи в цілому, виховує незалежність, почуття власної гідності. 
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